
            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 4/16-3-2020 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 4184/19-3-2020 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  16-3-2020  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 16ην του μηνός  Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα και ώρα 12:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 3849/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε 

τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Ζερβό Νικόλαο, 

4. Φωτιάδη Δημήτριο, 

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν τρεις (3) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Φωτιάδης 

Δημήτριος, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη. 

Την κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αναπλήρωσε ο κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο 

υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος. 

 

ΘΕΜΑ  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης για ΑμΕΑ  

στη συμβολή των οδών Υψηλάντου αρ. 7 και Κορίνθου αρ. 1, στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

ΑΔΑ: 6ΞΞΟΩΗ8-ΑΤ1



Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το από 14-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Νέο Ψυχικό  14 / 11 / 2019 
  
Ταχ. Δ/νση : Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44, Ν.ΨΥΧΙΚΟ Προς:  
Ταχ. Κώδικας : 15451 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΟΔΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 
ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ. 15452 

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ  
Τηλέφωνο : 213 2014 635 
Fax : 210 6711475 

Email 
: m.solomou@0177.syzefxis.gov.gr 
 

 
ΘΕΜΑ :  Εισήγηση για λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ,  

στην οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 και ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 στο Νέο Ψυχικό 
ΣΧΕΤΙΚA :  1) H υπ’ αριθμ. πρωτ. 6880/2018 αίτηση χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

2) Το υπ αριθμ. πρωτ. 6880/2019 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας 

3) H υπ’ αριθμ. πρωτ.  5933/2019 συμπληρωματική αίτηση του δημότη ΑΜΕΑ 
 

Εισήγηση για λήψη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
 

Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα για χορήγηση θέσης ΑΜΕΑ σε δημότη της Κοινότητας Ν. Ψυχικού, 
έμπροσθεν της κατοικίας του, με διεύθυνση Υψηλάντου 7 και Κορίνθου 1 , Ν. Ψυχικό, σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα: 

I.  

Με την αρχική υπ’ αριθμ. πρωτ. 6880/06-06-2018 αίτησή του ο δημότης μας, αιτήθηκε να του 

χορηγηθεί θέση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του η οποία βρίσκεται στην συμβολή των οδών 

Υψηλάντου 7 και Κορίνθου 1 στο Ν. Ψυχικό, επισυνάπτοντας ορισμένα δικαιολογητικά.     

II.  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να του παραχωρηθεί μία (1) 
θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ είναι: 

 Αίτηση που δίνεται από τον Δήμο (και υποβάλλεται στον Δήμο), 

 Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου, εν ισχύ 
αθεώρητο 

 Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ / Ειδικό Σήμα Στάθμευσης (ΕΙΑΑ), ανατίθεται από το Π.Δ. 241/2005 στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των (πρώην) Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων – (νυν) Περιφερειών σε περίπτωση που θα γίνει χρήση ατέλειας κ.λ.π., το οποίο 
έχει αντικατασταθεί με την ειδική καρτέλα αναπήρου,  

 Γνωμάτευση της Επιτροπής Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που υπάγεται στη 
Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ, στην οποία θα 
αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 

 Συμβόλαιο ή μισθωτήριο του ακινήτου / κατοικίας δικαιούχου, ή, στην περίπτωση που ο 
δικαιούχος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, 

 Αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (όπως πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
φορολογική δήλωση, κ.ά.), 
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 Φωτοαντίγραφο του διπλώματος του οδηγού του αυτοκινήτου, εν ισχύ, αθεώρητο,  

 Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α΄ βαθμού και 
σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία ή άλλος ), εν ισχύ, αθεώρητο, 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
o Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ΑΜΕΑ  
o Ο οδηγός του αυτοκινήτου / ο αιτών ΑΜΕΑ ή άλλος 
o Εάν το ΑΜΕΑ διαμένει με συγγενή (α’ βαθμού) 
o ότι δεν διαθέτει ο δικαιούχος (αιτών/αιτούσα) θέση χώρου στάθμευσης σε πρασιά, πυλωτή, 

κλειστό χώρο ή σε ακάλυπτο χώρο της οικίας του, 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στενού συγγενικού προσώπου ή άλλου (α’ βαθμού) του ΑΜΕΑ 
με την οποία να αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας ενημερώνει όταν το ΑΜΕΑ δεν θα χρειάζεται 
πλέον την θέση στάθμευσης. 

III.  
Με την υπ αριθμ. πρωτ. 6880/02-04-2019 απάντησή μας στην αρχική υπ’ αριθμ. πρωτ. 6880/06-06-2018 
αίτηση του δημότη, ζητήσαμε να μας αποστείλει ο αιτών, τα λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά, ούτως ώστε 
να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματός του, της παραχώρησης 
θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της κατοικίας του: 
Επίσης στο ίδιο υπ’ αριθμ. πρωτ. 6880/02-04-2019 απαντητικό έγγραφό μας, πληροφορήσαμε τον 
ενδιαφερόμενο: 
Α) για την διαδικασία χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, 
Β) Για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία που χρειάζεται να 
έχουν τα άτομα (παθόντες) τα οποία δικαιούνται θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ*, όπως επίσης και για την 
σχετική με την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, νομοθεσία [Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'), Ν. 
1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'), Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'), Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α')] 
(*Β) Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία που χρειάζεται να 
έχουν τα άτομα (παθόντες) τα οποία δικαιούνται θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, είναι τα κάτωθι:     
 1)  Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω 

της  φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. 
2)  Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν : 
 2.1. πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών 

 2.2. σοβαρή κινητική αναπηρία : 
   α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% 
  β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω 
  άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον 
  από το ένα κάτω άκρο. 
  γ) ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 
3)   Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες :  
 α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό 
συνοδευόμενο  από επιληπτικές κρίσεις  
 β) έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 
από 67%  και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία 
 γ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία 
  δ) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 
 ε) πάσχοντες από αιμορροφιλία 
4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 
2 και 3   αναφερόμενες κατηγορίες.) 

IV.  
Με την 2η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5933/23-04-2019 απαντητική αίτησή του, ο δημότης, κατέθεσε τα λοιπά 
αναγκαία δικαιολογητικά για την χορήγηση θέσης ΑΜΕΑ. 

V.  
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Για τους σκοπούς της εξέτασης και ικανοποίησης του αιτήματος χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του 
Δημότη, διενεργήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες από Μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φ-Ψ, κατά 
τις οποίες διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 Οδός Κορίνθου:  

Πρόκειται για οδό ήπιας κυκλοφορίας, με πλάτος επτά (7) μέτρων, με παρτέρια επί των 

πλευρών της και με απουσία πεζοδρομίων. Δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας θέσης  

στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της κατοικίας - ιδιοκτησίας του δημότη. Σημειώνεται ότι, 

παρατηρήθηκαν σταθμευμένα οχήματα στην γωνία της κατοικίας του ΑΜΕΑ, που 

καταλαμβάνουν και τμήμα του οδοστρώματος επί της συμβολής των οδών Υψηλάντου και 

Κορίνθου, παρεμποδίζοντας την διέλευση οχημάτων και την ορατότητα. 

 Οδός Υψηλάντου:  

Έχει πλάτος σχεδόν οκτώ (8.00) μέτρα και υπάρχουν πεζοδρόμια σε αμφότερες τις πλευρές 

της οδού πλάτους σχεδόν ενός (1) μέτρου.  

 Κατεύθυνση οχημάτων επί της οδού Υψηλάντου:  

Η κατεύθυνση των οχημάτων είναι μονή, με φορά από την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς οδό 

Ν. Παρίτση.   

 Στάθμευση:  

Η στάθμευση είναι σχεδόν συνεχής και αμφίπλευρη επί της οδού Υψηλάντου.  

 Πινακίδες απαγόρευσης στάσης στάθμευσης:  

Δεν υφίστανται πινακίδες κάθετης σήμανσης απαγόρευσης στάσης στάθμευσης, 

τοποθετημένες από τον Δήμο, στο τμήμα της οδού Υψηλάντου, μεταξύ της συμβολής της 

με την οδό Δημοκρατίας και της συμβολής της με την οδό Κορίνθου.  

 Ύπαρξη υπογείων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης (γκαράζ):  

Υφίσταται υπόγειος ιδιωτικός χώρος στάθμευσης (γκαράζ) μήκους επί του πεζοδρομίου 

τριών (3) μέτρων, σε κτήριο της οδού Υψηλάντου, απέναντι από την ιδιοκτησία του δημότη, 

σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την συμβολή Υψηλάντου και Κορίνθου. 

 Άλλα στοιχεία επί του οδοστρώματος: 

o Υφίσταται χώρος απαγόρευσης στάσης στάθμευσης με ειδική οριζόντια διαγράμμιση 

(κίτρινη ζιγκ-ζαγκ γραμμή) επί του οδοστρώματος, μήκους πέντε (5) μέτρων, στην 

αντίθετη πλευρά της οδού Υψηλάντου από αυτήν της ιδιοκτησίας του αιτούντος, 

έμπροσθεν εισόδου πολυκατοικίας, μεταξύ δύο εισόδων υπογείων ιδιωτικών χώρων 

στάθμευσης . 

o Υφίστανται (παράνομα) τοποθετημένα εμπόδια διέλευσης επί του προαναφερόμενου 

σημείου του οδοστρώματος, μια μεγάλη γλάστρα και μια μεγάλη ζαρντινιέρα, πλησίον 

του κρασπέδου του πεζοδρομίου.    

 Μήκος οικοπέδου ιδιοκτησίας αιτούντος επί της οδού Υψηλάντου:  

Το οικόπεδο της κατοικίας του αιτούντος, έχει πλευρά μήκους δεκατριών (13) μέτρων. 

 Το ακίνητο της κατοικίας του αιτούντος δεν φέρει εμφανή αρίθμηση επί των σχετικών 

οδών, ούτε τα προηγούμενα ακίνητα επί της οδού Υψηλάντου. Παρ΄όλα αυτά, επί του 

κατατεθειμένου από τον αιτούντα αντιγράφου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ, αναγράφεται η 

διεύθυνση «Υψηλάντου 7».  Εμφανή αρίθμηση «7» φέρει το ακίνητο που βρίσκεται μετά 

την συμβολή της Υψηλάντου με την Κορίνθου. 

VI.  
Η παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου, ορισμένων εκ των νομίμων θέσεων στάθμευσης, σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες χρηστών, όπως οι προαναφερόμενες, πχ «ΑΜΕΑ» ή οχήματα (φορτοεκφόρτωσης, 
χρηματαποστολής), δεν μεταβάλλει την δυναμικότητα της στάθμευσης, επομένως δεν αποτελεί 
κυκλοφοριακή ρύθμιση.  
Η διαχείριση των νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης, δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση και 
εξαρτάται από την πρόθεση και την κρίση του κάθε Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες του, να τις παραχωρεί 
με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την βέλτιστη λειτουργία της κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η 
έγκριση τέτοιων αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (Μέτρα Ρύθμισης 
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Κυκλοφορίας , Άρθρο 52, Ν. 2699/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 / ΦΕΚ 
50/Α’) 
Οι παραπάνω παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης, δεν αποτελούν μόνιμο μέτρο, μπορούν να αρθούν 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή (εφόσον δεν υφίστανται πλέον ή διακόπτονται οι λόγοι παραχώρησής τους) 
και να δοθούν σε άλλους χρήστες, κατόπιν ενημέρωσης του Δήμου για λήξη ή προσωρινή αναστολή του 
αιτήματος. 
Η δυνατότητα χορήγησης θέσεων στάθμευσης – απαγόρευσης στάσης στάθμευσης κλπ, εκ μέρους των 
Δήμων, βασίζεται:  

 στην υπ’ αριθμ. Δ2/3311 Υπ. Αποφ. «Παραχώρηση χώρων στάθμευσης σε οχήματα ειδικών 

περιπτώσεων σε οδικά τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής» ΦΕΚ 3/Β/8-1-1992 

 στον Νόμο 1485/1984 ΦΕΚ 159/Α/18-10-1984 

 στην υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/στ/3440 

Τροποποίηση της Δ2/331/27.12.91 Τριμερούς Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 456/Β/24-06-1993 

 στα άρθρα 48, 52, 110 του Ν.2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999 – Κ.Ο.Κ. / Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας (η τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. ολοκληρώθηκε με τους νόμους 3542/2007 - ΦΕΚ 

50/Α΄ και 3710/2008 - ΦΕΚ 216/Α΄) 

 στο άρθρο 82 «Ρύθμιση της Κυκλοφορίας», του Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 – Κ.Δ.Κ. 

/Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) 

 Άρθρο 84, 95 «Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας» N. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/7-6-

2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης 

 Επίσης η δυνατότητα χορήγησης θέσεων στάθμευσης– απαγόρευσης στάσης στάθμευσης κλπ, 

εκ μέρους του Δήμου μας, βασίζεται στην Υπ’ αριθμ. 35865/32050-29029/26094 Απόφ. Γεν. 

Γραμμ. Αποκεντρωμ. Διοίκ. - ΦΕΚ 2368/Β/24-8-2012 –“ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού”. 

VII.                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο ζητούμενος χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπορεί να δημιουργηθεί επί του οδοστρώματος της 

οδού Υψηλάντου, στην αριστερή (βάσει της κατεύθυνσης κίνησης των οχημάτων πλευρά) και 

έμπροσθεν της σχετικής πλευράς της ιδιοκτησίας του αιτούντος, σε απόσταση 7 μέτρων από 

την συμβολή των οδών Υψηλάντου και Κορίνθου και να έχει διαστάσεις, μήκος πέντε (5,00) 

μέτρα και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρα, βάσει του σχετικού επισυναπτόμενου 

σκαριφήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 

Βάσει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για χορήγηση και δημιουργία 

θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Υψηλάντου, πριν από την οδό Κορίνθου, έμπροσθεν 

της κατοικίας του αιτούντος, που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου (7) και Κορίνθου 1 στο Νέο 

Ψυχικό, βάσει του επισυναπτόμενου σκαριφήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

(Σημειωτέον ότι υφίσταται και δεύτερη ιδιοκτησία με αρίθμηση «Υψηλάντου 7 - Ν. Ψυχικό», ακριβώς 

μετά την συμβολή της οδού Υψηλάντου με την οδό Κορίνθου, βάσει φοράς κατεύθυνσης 

κυκλοφορίας.)  

 

    

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 

4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, 

4. Το από 14-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  

5. Το σκαρίφημα Υπηρεσίας για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παραχώρησης θέσης στάθμευσης για ΑμΕΑ επί της οδού Υψηλάντου, πριν από την οδό 

Κορίνθου, έμπροσθεν της κατοικίας του αιτούντος, που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου αρ.7 και Κορίνθου 

αρ.1 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, βάσει του επισυναπτόμενου σκαριφήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Καλείται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2020 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            Μπονάτσος Χαράλαμπος    

            Ζερβός Νικόλαος 

            Παπαχρόνης Γεώργιος 

              
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 16-3-2020 
Ψυχικό, 19-3-2020 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

 
                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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